A

SV. MICHAL ORODUJ ZA NÁS
OZNAMY OD 28. 6. 2021 – DO 4. 7. 2021
13. NEDEĽA – ROK B

Deň
Liturgia
Pondelok Sv. Irenej
28. 6.
Utorok Sv. Peter a
apoštoli
29. 6.

Pavol,

Streda
30. 6.
Štvrtok
1. 7.

Prví mučeníci
Cirkvi v Rí me

Piatok
2. 7.
Sobota
3. 7.

Návšteva Panny
Márie

Nedeľa
4. 7.

14. nedeľa - B

Sv. Oliver

Miesto

Hod. Sväté omše

KOČÍN

17.00 + Za zomrelých členov rodiny Havrlentovej. č. 73

KOČÍN
8.00 + Za rod. Jolanu a Ľudovíta, syna, zaťa a st. rod.
ŠTERUSY 17.00 Za dar zdravia, za Božiu pomoc a požehnanie, č. 7
LANČÁR 18.00 + Za Jozefínu a Františka Jankoviča, č. 18

LANČÁR 18.00 + Za Jána, manželku Uršulu, synov Emila a Petra
a za rodičov Ondreja a Katarínu, č.24

Sv. Tomáš,
apoštol

ŠTERUSY 17.00 + Za Jozefa Hornáka, manž. Apolóniu, syna, nevestu
LANČÁR 18.00 + Za Vilmu Rácovú a manžela Michala a rod. o. s, č. 9
KOČÍN
18.00 Poďakovanie Pánu Bohu za jeho požehnania udelené
v uplynulom školskom roku a za Božie požehnanie
a ochranu počas leta
LANČÁR 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc
ŠTERUSY 9.00 Za farníkov a dobrodincov
KOČÍN
10.00 Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

1.

Na bohoslužbách sa pri dodržiavaní aktuálnych podmienok môže v interiéri kostola zúčastniť 1/2 kapacity
miest na sedenie v kostole. V kostole v Lančári tak môže byť v interiéri najviac 26 ľudí, v Šterusoch 56
a v kostole v Kočíne 75 ľudí. V interiéri je povinné nosiť rúško, okrem tých, ktorí majú výnimku.

2.

Zbierka z dnešných sv. omší je určená na podporu charitatívnych diel pápeža Františka.

3.

Starších a chorých farníkov navštívim v Lančári v utorok, v Kočíne v stredu a v Šterusoch v pondelok, vo štvrtok
a v piatok počas dňa.

4.

Eucharistické adorácie v Lančári vo štvrtok po omši, v Šterusoch v piatok od 16.00 a v Kočíne v sobotu po omši

5.

Nácvik prvoprijímajúcich detí bude v piatok v kostole v Kočíne o 18.00 a spoveď prvoprijímajúcich detí bude
v sobotu v kostole v Kočíne od 10.00 hod. Príbuzných prvoprijímajúcich detí chcem požiadať, aby pre svoju sv.
spoveď využili najmä čas počas pracovného týždňa.

6.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude na budúcu nedeľu o 10.00 hod. v kostole v Kočíne. V tento deň
budú zmenené časy sv. omší. V Lančári bude omša o 8.00 a v Šterusoch o 9.00 hod. Okrem týchto sv. omší
bude slávená sv. omša v kostole v Kočíne v sobotu večer s platnosťou na nedeľu. Chcem požiadať veriacich,
aby využili priestor, aby sa pre hygienické opatrenia mohli slávnosti 1. sv. prijímania zúčastniť najbližší
príbuzní detí.

7.

Slovenská katolícka charita organizuje zbierku pre ľudí v moravských obciach zasiahnutých vyčíňaním
počasia. Vaše dary môžete posielať prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet
SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859.

8.

Ďakujem všetkým obetavým ľuďom sa upratanie, vyzdobenie kostolov a očistenie ich okolia. Ďakujem za pomoc pri
nácviku prvoprijímajúcich detí, za očistenie zámkovej dlažby od buriny pri kostole v Kočíne, za opravu a ošetrenie dverí
a zárubne na kaplnke v Kočíne, za zakúpenie a dar ventilátora pre kostol v Kočíne, za ostrihanie zelene a očistenie okolia
Lurdskej jaskyne v Lančári, za výsadbu a očistenie pri Lurskej jaskyni v Šterusoch, za organizačné a prípravné práce pri
obnove zábradlia pri kostole v Šterusoch, za očistenie okolia farského kostola sv. Michala i za každú inú pomoc.

9.

Milodary: bohuznámi na kostol v Kočíne 2 x 100 a 50,- EUR, bohznáme rodiny na kostol v Šterusoch 50 a 20,- EUR
bohuznámi na kostol v Lančári 50 a 20,- EUR, bohuznáme rodiny na farský účet poslali 100 a 2 x 30,- EUR
z krstu Viktórie Mudrákovej 50,- EUR, zo sobáša Ing. Miloša Gulu a Nikoly Borovskej 120,- EUR, na budovu fary 20,Želám Vám pokojné a požehnané prežitie nového týždňa i prázdnin a celého leta.

